
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. február 14-én 18 óra 45 perckor Ercsi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 

   Sandi József bizottsági tag 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                        

Meghívottak:  Győri Máté polgármester 
     Papp György alpolgármester 
     Dr. Feik Csaba jegyző 
     Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
     Propszt Zsolt képviselő 
     Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
     Mikóné Horváth Rita belső ellenőr 
     Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
     Nagy Gábor referens 
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben csatlakozik a 
bizottság üléséhez, Sira Magdolna külső bizottsági tag pedig előre jelezte távolmaradását. 
Elmondja, hogy az ülésnek 5 napirendi pontja van, melyek mindenki részére előzetesen 
kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az 
elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merül fel, javaslatot tesz a nyílt 
ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. február 14-i nyílt ülésének 
napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
77/2017. (II.14.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. február 14-i nyílt ülésének napirendjéről 
 
Napirendi pont: 
 
Nyílt ülés 
 

1) A civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek 2017. 
évi támogatásáról  

2) A térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok 
ellátására előirányzat biztosításáról 

3) Az Ercsi Város Önkormányzata és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi 
közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok 
befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

4) Az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 



5) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Vízvári u. 10. szám 235/1. hrsz-ú ingatlan 
bérbeadásáról 

 
 
1.) napirendi pont – a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a 
sportegyesületek 2017. évi támogatásáról  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a kiosztott táblázatban szerepelnek a 2016. évi támogatás 
összegei, a 2017. évre benyújtott igények, a Humán Bizottság által javasolt támogatási 
összegek, illetve a Polgármester Úr által javasolt összegek. Felkéri Győri Máté polgármestert, 
hogy a táblázatban történt változások rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy összesen 5 szervezet esetében került sor némi 
módosításra. Az Eötvös József Nyugdíjas Klub esetében a tagság létszámára tekintettel került 
megemelésre a támogatás összege a Humán Bizottság javaslatához képest, az Ercsi 
Református Egyházközség esetében is megemelésre került a támogatás összege, tekintettel 
arra, hogy 2017. évben 500 éves lesz a Reformáció. A Honvéd nyugállományúak Klubja 
részére nyújtandó támogatás összege az általuk kért támogatás összegében lett megállapítva. 
Az EKISA esetében a kért és a javasolt támogatási összeghez képest csökkentésre került a 
támogatás összege, mivel az alapítvány jelenleg nagyon minimális tevékenységet végez. A 
cukorgyári relikviák kiállítására a Humán Bizottság javaslatával szemben a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata került elfogadásra, így az ide tervezett összeg 
is csökkentésre került. A módosításoknak köszönhetően a pénzügyi kerethez viszonyított 
hiány összege mindösszesen 160 eFt, mely az általános tartalék terhére biztosítható a 2017. 
évi költségvetésben.  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, 
alapítványok és a sportegyesületek 2017. évi támogatásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
78/2017. (II.14.) sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és a sportegyesületek 2017. évi 
támogatásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
civil és egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok és sportegyesületek 2017. évi 
támogatásának összegét 33.910 ezer Ft-ban határozza meg. 
 
2.) napirendi pont – a térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő 
adminisztrátori feladatok ellátására előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a térfigyelő kamerarendszer működtetésének 
hatékonyabbá tétele érdekében 2017. január 1-től több adminisztratív változás került 
bevezetésre. A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása a napi 12 órás megfigyelési 
munkára fordított időt csökkentené, ezért javasolt egy fő személyt megbízni a szükséges 
adminisztratív feladatok ellátásával, melynek díjazása bruttó 25.000,-Ft/hó összeg lenne. 



Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a megbízási díj összege az azt 
terhelő járulékok nélkül került meghatározásra, ezért a 2017. évi költségvetésbe 25.000,-
Ft/hó+járulékai összeg betervezését javasolja. Megkérdezi, hogy várhatóan mikortól fog élni a 
megbízás. 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a megbízás 2017. február 1-től él, ezért 
februártól kéri az összeg költségvetésbe történő betervezését. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a térfigyelő kamerarendszer 
működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok ellátására előirányzat biztosításáról 3 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
79/2017. (II.14.) sz. határozata 

a térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok 
ellátására előirányzat biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
térfigyelő kamerarendszer működtetésével összefüggő adminisztrátori feladatok ellátására 
bruttó 25.000,-Ft/hó+járulékai összegű előirányzat biztosítását az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére. 
 
3.) napirendi pont – az Ercsi Város Önkormányzata és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, 
Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor 
állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport javaslatára 
felülvizsgálatra került a Polisz Biztonsági Kft.-vel megkötött szerződés. A felülvizsgálat célja 
a szolgáltatás hatékonyságának növelése volt. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a szerződésben eddig szerepelt az alap 
gyepmesteri tevékenység és a bejelentésre történő kivonulás. Az új szerződés kiegészítésre 
került a havi járőrözési szolgáltatással. A szolgáltatási tevékenység bővítését a városban 
található nagyszámú kóbor kutyák jelenléte indokolja. 
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a módosított megbízási díj 
összege így bruttó 114.300,-Ft/hó lesz, melyet 9 hónapra kell betervezni a költségvetésbe. Ez 
még nem történt meg. 
Sandi József bizottsági tag javasolja, hogy a szerződés 1.1 b) alpont kerüljön kiegészítésre 
úgy, hogy „hatósági határozat alapján eltávolítandó, magánterületen illegálisan tartott és 
veszélyes kisállatok….” 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a veszélyes állatokra vonatkozó szabályozás a járási 
hivatalok hatáskörébe tartozik, melyet az önkormányzat nem vállalhat át. A kutyák chippel 
történő ellátását az önkormányzat, ha van a tulajdonában erre megfelelő eszköz, akkor is csak 
ellenőrizheti, a szükséges eljárás megindítása azonban már nem tartozik a hatáskörébe.  
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 



A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzata és a Polisz 
Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység 
ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 3 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
80/2017. (II.14.) sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási 
területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási 
területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó 
– a határozat melléklete szerinti – megbízási szerződés 2017. március 1-vel történő 
megkötését támogassa, és erre bruttó 114.300,- Ft/hó előirányzatot biztosítson az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére. 
 
4.) napirendi pont – az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon 
belül meghirdetésre került az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú 
pályázati felhívás, melynek stratégiai célja az, hogy a vidéki fiatalok számára reális 
alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék 
népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A pályázati felhívás részcéljai, hogy 
javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló 
lakhatási lehetőségek biztosítása által; a helyi lehetőségekre épülő, (ön) foglalkoztatást célzó 
programok valósuljanak meg, illetve a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez 
illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki 
fiatalok. A támogatás 50% -a fordítható például ara, hogy amennyiben a támogatást igénylő 
vagy amennyiben nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan, konzorciumi partnerének 
tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben 
résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. A pályázati 
kiírás 5. és 6. oldalán olvasható az alapvető cél és a részcélok meghatározása, miszerint 
alapvető cél a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott 
letelepülni szándékozó 3.000-20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé 
tétele arra, hogy a településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben 
egzisztenciát, családot alapítani. 
Prekop Antal külső bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint ez a pályázat nagyon le 
fogja kötni a várost. Megkérdezi, hogy ezek a fiatalok már Ercsiben vannak-e. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy ez a pályázat konkrétan a helyi fiataloknak szól. A 
pályázat megvalósítása várhatóan csak 2018-ban fog megtörténni. 
Gólics Ildikó elnök támogatja a pályázaton történő részvételt, mert a helyi fiataloknak 
valóban itt, helyben kell lehetőséget teremteni. Véleménye szerint ez jó lesz a városnak és jó 
lesz az intézményeknek. 
Dr. Feik Csaba jegyző javasolja a határidőként meghatározott szövegnek az „azonnal, illetve 
a pályázat felhívás szerint” szövegre történő módosítását. 
Győri Máté polgármester a határozati javaslat módosítását javasolja az alábbiak szerint: 
„Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 



szükséges intézkedések megtételére, az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
szakmai támogatásának igénybevételére, a pályázat elkészíttetésére és benyújtására.” 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-
1.2.11-16 kódszámú pályázaton történő részvételről 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
81/2017. (II.14.) sz. határozata 

az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete vegyen részt az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-
1.2.11-16 kódszámú pályázaton. 
 
5.) napirendi pont – az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Vízvári u. 10. szám 
235/1. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert a napirendi pont rövid összefoglalására. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy Luntz Péter azzal a kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy az Ercsi, Vízvári u. 10. szám alatti ingatlanunkat telephely létesítése 
céljából bérbe kívánja venni. A telephelyen kézműves élelmiszer feldolgozó üzemet kíván 
létesíteni, melyet pályázati forrásból kíván megvalósítani. Az ingatlan a paraméterei miatt 
várhatóan nem felel majd meg az elvárásoknak, ezért valószínűleg nem ez lesz majd a 
vállalkozás végleges helye, de a pályázaton történő indulás előírásának megfelel. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy az ingatlant az Önkormányzat életveszélyessé 
nyilvánította. Fel kell hívni a bérlő figyelmét arra, hogy ha a tulajdonába kerül az épület, 
akkor az ő kötelezettsége lesz az életveszély elhárítása, illetve szükség esetén az épület 
lebontása. Kéri, hogy ez a kitétel a megkötendő szerződésbe kerüljön feltüntetésre. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
Vízvári u. 10. szám 235/1. hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
82/2017. (II.14.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Vízvári u. 10. szám 235/1. hrsz-ú ingatlan 
bérbeadásáról 

 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja Luntz Péter és a tulajdonában 
lévő cég részére, az Ercsi, Vízvári u. 235/1 helyrajzi számú ingatlan nettó 25.000,-Ft/hó áron 
történő bérbeadását határozatlan időre. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj 



összege minden évben felülvizsgálandó, a bérleti szerződés indokolás nélküli felmondási ideje 
30 nap. 
 
 
 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, az ülést 18 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                              Sandi József 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


